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Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
Jaunartzerako abestiak… 
 
1.  Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 

   Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2.  Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
   Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3.  Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
   ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
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(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
 
GURE ONDOAN, JAUNA, egon zaitez beti; 
Zu zara gure bide eta gure bizi. 
 

1 Zu zara, Jauna, Zu gure Artzain 
eta gu zure artalde. 
Nora-ezean ibilten gara 
ardi gaixook Zu gabe. 
 
2 Zuk ezagutzen gaituzu danok 
Zu zara gure Artzain on 
Zure ondoan alkar maitatuz 
gaitezela beti egon. 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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Damu-otoitza 
Jainkoagana geure interesetatik baino jo-
ten ez dogulako gara hain makalak sinis-
menean, harenganako uste onean. Jar gai-
tezan bere eskuetan, apaltasunez eta da-
muz: 
 
—Jesus Jauna, zuk gau osoak emoten zen-

duzan otoitzean: erruki, Jauna! 
—Jesus Jauna, zuk uste on osoa zeukan 

Jainkoagan: Kristo, erruki! 
—Jesus Jauna, zuk gure sinismen makala 

aurpegiratu egiten deuskuzu: erruki, J! 
 
 
Aintzarako 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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ESKARIAK 
 
† Sinismenak gizaki barri egiten gaitu eta ingu-
rura begirada barriz begituazoten deusku… 
baina bildur gara barria ez dogulako menpera-
tzen. Jo daigun otoitzera: 
 
—Elizearen alde: lehengo egoera eta jokabide 

zaharrak alde batera itzi daizan, uste on 
osoa Jainkoagan jarri daian eta aldi barriei 
ausardiaz emon deieen aurpegi, eskatu dei-
ogun Jaunari. 

 
—Pobrezian bizi diranek Elizan babesa aurkitu 

daien eta eliztarrongan laguntza paregabea, 
gizarte alkartuagoa eraiki ahal izan daigun, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 

—Aldi barrien bildurrez, menperatuta daukezan 
egoeretan murgildurik dagozanen alde: jaso 
daien burua, otoitzera jo daien, eta lotan 
dagoala uste dan Jauna iratzartu daien, es-
katu deiogun Jaunari. 

 

—Itsasoaz beste aldera joan behar dogula en-
tzun dogunok alkar adoretu daigun eta, uste 
on osoa Jainkoagan jarriz, neurritasunera jo 
daigun, pobretasuna besarkatu eta behar-
tsuaren ondoan egiten ikasi daigun, eskatu 
deiogun Jaunari. 
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zeruraino igoten ziran, lezaraino jasten, 
hareen barrua larritasunez joian urtzen.   R/. 
 

Deadar egin eutsoen larrialdi haretan Jaunari, 
eta atara zituan euren nahigabetik. 
Haize leunez baretu eban ekatxa, 
itsas-olatuak isildu egin ziran.   R/. 
 

Poztu ziran ha isiltzean, 
itzi zituen eurek gura eben kaiean. 
Eskerrak emon begioez Jaunari 
bere maitasunaren orde, 
harrigarriak egin ditu-ta giza seme-alaben alde. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jainkoaren misterioan sartzeko gogoa daukanak harriturik 
aurkitzen dau haren handitasuna eta, txunditurik, beragan 
jarten dau ustea. Entzun. 
 
Joben liburutik   (Job 38, 1. 8-11) 
 

Jaunak ekaitzaren erditik erantzun eutsan Jobi: 
«Nork itxi eban itsasoa atez, 
amaren sabeletik indarka urten ebanean? 
Neuk emon neutsazan hodeiak soinekotzat 
eta behe-lainoa ume-zapitzat. 
Neuk ezarri neutsazan mugak, 
ateak eta morroiloak ipiniz, 
eta esan neutsan: "Honaino helduko zara, ez aurrerago; 
hemen lehertuko da zure olatuen harrokeria"». 
 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 
—Amen. 
 

† Senideok, ondo etorri urtean zeharreko 12. 
domeka honetako liturgiara. Jainkoaren handi-
tasuna eta guganako bere ardurea ospatuz, gure 
bizitzan arrisku handiak aurkitzen doguzala au-
tortuko dogu, eta arriskuotan bildurti eta sinis-
men makaleko agertzen garala. Ondo gabiz 
menperatzen doguzan inguru eta aldietan, baina 
ihes egiten dogu arrisku uneetatik. Ez ete da ho-
rrexegaitik hain motela gure sinismena? Honek 
uste osoa Jainkoagan jartea eskatzen dau, sarri-
tan lo dagoala edo gutaz ez dala arduratzen 
emoten badau ere. Autortu daigun gaurkoan 
Jainkoaren handitasuna eta bizkortu daigun be-
ragan dogun uste ona, sinismena… 
 
 
Sarrera-abestia 

 
GOAZEN ALKARTURIK biztuta fedea 
argitan zabalik maitasun bidea. 
 
1 Entzun dezagun apaltasunez 
entzun dezagun Jaunaren hitza 
Bere hitzetan gure egia 
gure indarra gure bizia. 
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OTOITZA 
 
Arrisku guztien sorlekutzat daukagu itsasoa, 
eta zuk, Jauna, 
haren beste aldera eroan gura gaituzu, 
eta lotan jarten zara ezeren beldur barik 
haizeak itsasoa zakartu arren 
eta gure ontzitxoa  
hondatzeko zorian dagoan arren… 
 
Gainera, aurpegira botaten deuskuzuz 
gure bildurra eta sinismen makala, 
zuri ez deutsugula ardura uste dogulako 
eta gure larria azaltzen deutsugulako. 
 
Emoiguzu uste ona zeugan izatea, 
txarkeriaren beldur barik on egin daigun, 
gure ziurkerietatik urten eta bizitza barrian 
zeure autorle agertu gaitezan besteen aurrean 
hareek ere zeugan baino ez 
bilatu daien ziurtasuna eta salbamena. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 

 
R/.  ESKERRAK JAUNARI 

HAREN MAITASUNA BETIKOA DA-TA 
 
Ontzietan itsasora sartu ziranek, 
ur handiz sal-erosketara joan ziranek, 
hareek ikusi ebezan Jaunak eginak, 
ur zabalean haren mirariak.   R/. 
 
Haren hitzera jagi zan ekatx-haizea, 
olatuak harrotuz oso gora: 
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† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
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Bigarren irakurgaiari 
 

Sinismena uste ona Jesukristogan jarrita eukitea da, eta ho-
nek bizitzeari beste sakontasun bategaz begiratzera eroaten 
dau; gizaki barritua da sinistuna. 
 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gutu-
netik   (2 Ko 5, 14-17) 
 
Senideok: Kristoren maitasunak behartzen gaitu, jakinik bat 
danakaitik hil dala eta, ondorioz, danak hil dirala. Kristo da-
nakaitik hil da, bizi diranak ez daitezan eurentzat bizi, eura-
kaitik hil eta biztu dan Harentzat baino. 
Beraz, hemendik aurrera guk ez dogu inor giza ikuspegi hu-
tsez ezagutuko; eta inoiz Kristo giza ikuspegi hutsez ezagutu 
badogu ere, orain ez dogu holan egiten. Beraz, Kristorena 
dana sorkari barria da; zaharrarenak egin dau, barria sortu 
da. 

Jaunak esana 

 
 

Ebanjelioa 
 

Jesusengana interesekaitik eta larri joateak ez 
dau sinismena adierazten. Bilatu daigun sinistun 
izatea ebanjelioari harrerea eginez. Aleluia 
abestu daigun, zutunik. 

 
 

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 
 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 4, 35-40) 
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Egun berean, ilunabarrean, Jesusek esan eutsen 
ikasleei: «Goazen itsasoaz bestaldera». Jentea 
itzi eta ontzian eroan eben Jesus, egoan lez. 
Beste ontzi batzuek ere jarraitu eutsoen. 
Horretan, haize bolada zakarra atara eban, eta 
olatuek ontzia joten eben, ia urez beteteraino. 
Jesus, barriz, txopan lo egoan, buruko baten 
gainean. Iratzartuazo eta esan eutsoen: «Maisu, 
ez al deutsu ardura gu galtzeak?» Harek, iratzar-
turik, hasarre egin eutsan haizeari, eta itsasoari 
esan: «Hago isilik! Geldi!» Gelditu zan haizea, 
eta barealdi handia egin zan. 
Jesusek esan eutsen: «Zergaitik bildur hori? Ez 
al dozue oraindino sinesmenik?» Bildur-ikaraz 
gelditu ziran, alkarri esanez: «Nor ete dogu Hau, 
Berak esana egiten dabe-eta haizeak eta itsa-
soak ere?»  

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 


